ZESPÓŁ
DS. WDRAŻANIA PROGRAMU

Protokół
z posiedzenia Zespołu ds. Wdrożenia Programu " Bezpieczna Gmina"
odbytego w dniu 12.06.2013 r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście. Wykaz osób
biorących udział w spotkaniu zawiera lista obecności stanowiąca załącznik nr 1.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Solca
Kujawskiego za I kwartał 2013 roku.
3. Omówienie działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w świetle prowadzonych kontroli sprzedaży alkoholu
w punktach handlowych.
4. Informacja o przygotowaniach 100. drużyny WOPR do sezonu letniego.
5. Przedstawienie przez organizatorów, planowanego wypoczynku dzieci
i młodzieży w okresie wakacji letnich.
6. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2.
Ad.1 Spotkanie otworzyła przewodnicząca zespołu p. Teresa Substyk, która po
przywitaniu wszystkich obecnych, przedstawiła proponowany porządek obrad, który
został przyjęty bez uwag.
Sekretarz zespołu p. Waldemar Fojt przeczytał protokół z poprzedniego posiedzenia,
które odbyło się w dniu 11.04.2013 r. Treść protokołu przyjęto bez uwag.
Następnie przystąpiono do realizacji programu bieżącego spotkania.
Na prośbę p. Romana Guździoła posiedzenie rozpoczęto od pkt. 4 posiedzenia.
Ad. 4 Przygotowanie 100. drużyny WOPR do sezonu letniego omówił jej
kierownik p. Roman Guździoł. Od 28 czerwca do 31 sierpnia br. w stanicy Salina
będą pełnione całodobowe dyżury ratowników pilnujących bezpieczeństwa osób
przebywających nad Wisłą, w czasie których będzie można również wypożyczyć
kajaki i łódki. W chwili obecnej część ratowników WOPR przebywa na kursach
pomocy przed medycznej. W najbliższych dniach planowane jest utworzenie w
Bydgoszczy stanowiska koordynatora ratownictwa wodnego i uruchomienie telefonu
alarmowego WOPR 601100100. W planach jest też utworzenie takiego stanowiska w
stanicy „ Salina” w Solcu Kuj., co w znacznym stopniu poprawi skuteczność działań
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ratowników na Wiśle. 9 czerwca br. odbyły się Wojewódzkie zawody w ratownictwie
wodnym, w których soleccy ratownicy zajęli 3 miejsce.
Na zakończenie swojego wystąpienia kierownik 100. drużyny WOPR
podziękował władzom miasta za okazywaną pomoc, a kierownictwu O S i R, OSP,
Policji za dobrą współpracę .
W nawiązaniu do przedstawionej informacji p. Burmistrz powiedziała, że władze
Solca Kujawskiego zostały zaproszone na specjalną konferencję poświęconą
zagospodarowaniu Wisły, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 22.06.2013 r.
Jednym z poruszanych tematów będzie budowa przeprawy promowej pomiędzy
Solcem a Czarnowem.
Ad.2 Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego za I kwartał 2013 roku na
terenie Solca Kujawskiego omówiła z-ca komendanta Komisariatu Policji w Solcu
Kujawskim aspirant p. Anna Makowska.
W okresie I kwartału 2013 roku na terenie Solca Kujawskiego odnotowano łącznie
523 zdarzenia, co w porównaniu z I kwartałem roku ubiegłego stanowi spadek o 132
zdarzenia. W analizowanym okresie wszczęto 75 postępowań przygotowawczych
i zanotowano ogólną wykrywalność na poziomie 77,08 %. W okresie I kwartału br.
odnotowano między innymi:
 10 przestępstw gospodarczych,
 5 kradzieży,
 1 kradzież samochodu,
 11 kradzieży z włamaniem,
 5 uszkodzeń mienia,
 14 kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.
Policjanci soleckiego Komisariatu ujawnili 875 wykroczeń w tym 668 wykroczeń
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi społecznemu. Od marca 2013 rozpoczęto
realizację dodatkowych służb płatnych finansowanych ze środków pozyskanych z
Urzędu Miasta i Gminy.
Szczegółową treść przedstawionej informacji zawiera załącznik nr 3 do protokołu.
W tym punkcie posiedzenia głos zabrali:
 Dyr. Zespołu Szkół p. Małgorzata Niedźwiedzka, zapytała o ocenę zmian
organizacyjnych przeprowadzonych w soleckiej jednostce.
W odpowiedzi z-ca Komendanta Miejskiego Policji p. Sławomir Szymański
stwierdził, że okres 2 m - cy jest zbyt krótki, by jednoznacznie ocenić czy
przeprowadzone zmiany przyniosły zamierzony efekt. Stwierdził również, że w
związku z awansem piłkarzy Zawiszy Bydgoszcz do ekstraklasy należy w
najbliższych miesiącach liczyć się ze wzmożoną aktywnością jej pseudokibiców. Fakt
pomalowania trybun napisami związanymi z Zawiszą zasygnalizował dyr. O S i R p.
Zbigniew Wawrzyniak.
Radny p. Józef Pietrzak podziękował kierownictwu soleckiego Komisariatu za
obecność na posiedzeniach zarządu osiedla Staromiejskiego przedstawiciela Policji.
Ad. 3 Informacje na temat przeprowadzanych kontroli punktów handlowych
posiadających koncesje na handel alkoholem, przedstawiła przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Magdalena Rudna.
Do dnia dzisiejszego przeprowadzone zostały kontrole w 3 punktach
posiadających koncesje tj.:
 Sklep na ulicy H. Sawickiej 10,
 Sklep na ulicy Tartacznej 1
 Bar na ulicy Piastów 23 a.
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W przypadku otrzymania
od Policji informacji o zakłócaniu porządku
i bezpieczeństwa w lokalu lub w jego okolicach, związanych ze sprzedażą alkoholu,
w stosunku do ich właścicieli zostanie wdrożona procedura cofnięcia koncesji.
W tym punkcje posiedzenia głos zabrała Burmistrz p. Teresa Substyk, która
opisała interwencje mieszkańców ul. Hanki Sawickiej w sprawie zakłócania porządku
publicznego przez chuliganów zamieszkałych w blokach nr 7 i 10, którzy nadużywają
alkoholu i terroryzują mieszkańców. W związku z tym prosiła Policję o podjęcie
zdecydowanych kroków wobec osób które zakłócają porządek i spokój mieszkańców.
Ad. 5 Program planowanego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży jako
pierwsza przedstawiła dyr. SCK p. Regina Osińska. Bezpieczne wakacje
organizowane będą pn. „Te co skaczą i fruwają na letnią przygodę zapraszają”.
W ramach tego projektu dzieci i młodzież odwiedzi między innymi teren Puszczy
Bydgoskiej, gdzie planowane jest spotkanie z soleckimi leśnikami, którzy podczas
wspólnej wyprawy po nowo otwartej ścieżce ekologicznej opowiedzą o faunie i florze
obecnej w soleckich lasach.
W dniach 15-22 lipca SCK zorganizuje międzynarodową wymianę Polsko - Litewskiej
młodzieży w ramach programu „Młodzież w działaniu”.
Treść przedstawionej informacji przez Dyr. SCK zawiera załącznik Nr 4 do protokołu.
Zespół Szkól w Solcu Kujawskim i Szkoła Podstawowa Nr 4, tego lata nie
organizują żadnych form letniego wypoczynku. Dyrektorzy szkół przedstawili
problemy, które związane są z placami zabaw wykonanymi w ramach projektu
„Radosna Szkoła”. Ze względu na przypadki dewastacji przez osoby dorosłe i
młodzież, elementów wyposażenia, place zabaw muszą być zamykane w dni wolne
od pracy. W nawiązaniu do przedstawionej informacji dotyczącej dewastacji placów
zabaw radna p. Alicja Żaguń zaproponowała umieszczenie we „ Wiadomościach z
Ratusza” stosownej informacji.
Jako druga zakres i formę organizowanego wypoczynku przedstawiła p.
Wiesława Nyc pracownik MGOPS. Ośrodek wspólnie z Terenowym Komitetem
Ochrony Praw Dziecka w ramach projektu pn. „ Wakacyjna przygoda wiedzy i
rozrywki nam doda” zorganizuje półkolonie w 2. turnusach dla 80. dzieci. Półkolonie
będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 a w ich ramach
planuje się zorganizować szereg warsztatów zajęciowych i wyjazdów. Ponadto
ośrodek wspólnie z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wyśle 5. dzieci z Chrośny,
Rud i Przyłubia na kolonie letnie do Ełku. Treść informacji przedstawionej przez
MGOPS zawiera załącznik nr 5 do protokołu.
Jako trzeci informację na temat planowanego letniego wypoczynku przedstawił
Dyr. O S i R p. Zbigniew Wawrzyniak. Jak co roku w ramach „Wakacji z O S i R”
organizowane będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych na
hali sportowej. Jak co roku w ramach programu „ Dalej z wodą za Pan Brat ”
prowadzona będzie akcja bezpłatnych wejść na basen dla dzieci i młodzieży z terenu
miasta i gminy Solec Kujawski. Przez okres wakacji będą prowadzone również
zajęcia na Orliku, a w dniach 26 – 30.08.2013 r. planowany jest cykl imprez
sportowych pn. „ Pożegnanie wakacji w O S i R. W dniach 14 – 15.09 2013 r. we
współpracy z Polskim Związkiem Kynologicznym zostanie na terenie ośrodka
przeprowadzona wystawa psów rasy Terrier.
Treść informacji przedstawionej przez dyrektora O S i R zawiera załącznik nr 6
do protokołu.
Na zakończenie tego punktu posiedzenia p. Burmistrz podziękowała organizatorom
wypoczynku letniego za przedstawione informacje oraz życzyła za ich
pośrednictwem dzieciom i młodzieży wesołych i szczęśliwych wakacji 2013 r.
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Ad.6 W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali:
 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Jan Gapski, poinformował,
że zakład wygrał przetarg na wywóz śmieci z terenu Solca Kujawskiego
na najbliższe pół roku. Następnie omówił stan przygotowań zakładu do
wdrożenia programu sortowania i wywozu śmieci w związku z
nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tej
chwili przystąpiono do opracowania harmonogramów dotyczących
wywozu śmieci z terenu miasta i gminy, a po ich zatwierdzeniu zostaną
one przesłane do mieszkańców. W czasie dyskusji nad tym porządkiem
posiedzenia głos zabrali:
- Radny p. Tadeusz Szczepański poruszył temat wysokiej ceny za
pojemniki jaką proponuje ZGK dla firm z terenu Solca Kujawskiego.
- Dyr. O S i R p. Zbigniew Wawrzyniak zapytał czy firmy muszą
kupować osobne pojemniki na papier, plastyk i szkło.
W czasie dyskusji pojawiło się wiele pytań dotyczących wprowadzonych
nowych zasad segregacji śmieci. Burmistrz Teresa Substyk poinformowała, że w
najbliższym czasie zostaną przygotowane materiały informacyjne na temat
segregacji śmieci i przy pomocy strony internetowej Urzędu, TVS Solec,
„Wiadomości z Ratusza” zostaną one przekazane mieszkańcom.

Dyr. Wydziału Spraw Obywatelskich p. Magdalena Rudna przedstawiła
zarys przygotowanego projektu wdrożenia monitoringu wizyjnego na terenie
Solca Kujawskiego.

Sekretarz zespołu p. Waldemar Fojt poinformował o przypadkach
handlu paliwem w garażach na ulicy Robotniczej. W odpowiedzi z-ca
komendant p. Anna Makowska odpowiedziała, że temat powyższy jest policji
znany i trwają czynności wyjaśniające.
Na zakończenie przewodnicząca Zespołu p. Teresa Substyk podziękowała
wszystkim za aktywny udział w posiedzeniu.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował: W. Fojt
Solec Kuj. 12.06.2013 r.

Teresa Substyk
przewodnicząca zespołu
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